প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক,
[insert school name]
আিপ্রি জেনি থাকনত িানেি জে,
হাই স্কু ল প্রিক্ষাথীনেে সনববাচ্চ
প্রিক্ষা অপ্রিজ্ঞতা িোনিে েিয িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ। এসব িপ্রতশ্রুপ্রতে একটি উোহেণ প্রহনসনব উনেখ কো
োয়, প্রিিার্বনমন্ট অি এিু নকিি (প্রিওই) আমানেে স্কু লগুনলাে প্রিক্ষণ সংস্কৃ প্রত োচাই ও সমৃদ্ধ কো
এবং কন াে হাই স্কু ল জকাসবওয়ানকব প্রিক্ষাথীনেে অংিরহণহণ বৃপ্রদ্ধে জকলিল রতপ্রেে েিয একটি োত য়
অলািেিক প্রিক্ষা প্রবষয়ক সংগ ি 'ইকুয়াল অিেচু প্রিটি স্কু লস' (ইওএস)-এে সানথ অংি োে
হনয়নে। 'প্রলি হাইয়াে'-এে আমানেে অংি োেত্ব জময়ে প্রি ব্লাপ্রেওে 'ইকুযইটি অযান্ড অযানেলযান্স
ফে অল'-এে উনেিযসমূনহে, প্রবনিষ কনে 'এপ্রি ফে অল ইপ্রিপ্রিনয়টিি'-এে সহায়ক।

ইওএস এবং প্রলি হাইয়াে ইপ্রিপ্রিনয়টিি-এে লক্ষযসমূনহে সমথবি প্রেনত আমো সকল প্রিক্ষাথীনক একটি
সংপ্রক্ষপ্ত সম ক্ষায় অংিরহণহণ কেনত উৎসাপ্রহত কেনবা। জকাসবওয়ানকব ে িপ্রত প্রিক্ষাথীনেে েৃপ্রিিঙ্গ , স্কু নল
তানেে অপ্রিজ্ঞতা, এবং আমানেে স্কু লগুনলা জেসব উিানয় তানেে প্রিক্ষাগত লনক্ষয সহায়তা িোি
কনে, সম ক্ষাে িশ্নগুনলা জসসব প্রবষনয়ে িপ্রত প্রিপ্রবি থাকনব। ফলাফল শুধু বযবহাে কো হনব
জসসব প্রিক্ষাথীনেে প্রচপ্রিত কেনত, োো অপ্রধকতে কন াে জকাসবওয়ানকব ে েিয িস্তুত, এবং বতব মাি
ও আগাম বেেগুনলাে প্রিক্ষাথীনেে িে্ত  িাপ্রত্াপ্রিক সহায়তানক িস্তুত কেনত।
এোড়াও আমো 'স্টু নিন্ট ইিসাইর্ কািবস' রতপ্রেে েিয আমানেে প্রিক্ষাথীনেে েপ্রব ইওএস-নক জেনবা।
'স্টু নিন্ট ইিসাইর্ কািবস' প্রিক্ষাথীনেেনক তানেে িানলা সম্ভাবিানক সিাক্ত কোে উনেনিয িপ্রেচাপ্রলত
গুরুত্বিূণব তনথযে আনলাচিায় সহায়তাে েিয একটি বহুস্তেপ্রবপ্রিি িদ্ধপ্রত িোি কনে। স্টু নিন্ট
ইিসাইর্ কািব স্কু ল িপ্রেচালক ও অিযািয সংপ্রিি স্কু ল কমবচাপ্রেনেেনক প্রিনয়াগ-উনেযানগ তথয প্রেনয়
সহায়তা কনে োনত জকান্ প্রিক্ষাথীনেে এপ্রি জকাসব জথনক সবনচনয় লািবাি হওয়াে সম্ভাবিা জবপ্রি,
তা প্রচপ্রিত কেনত সহায়তা কনে। আিপ্রি েপ্রে এখিও প্রিওই-এে "কিনসন্ট র্ু ফনর্ারহণাফ, প্রফল্ম,
ওে প্রিপ্রিও জর্ি এ স্টু নিন্ট ফে িি-িপ্রফর্ ইউে" (অলািেিক কানে প্রিক্ষাথীে েপ্রব, চলপ্রচ্চত্র বা
প্রিপ্রিও জর্ি-এে েিয অিুমপ্রত) িূেণ কনে থানকি, অিুরহণহ কনে এই প্রচঠিে সানথ সংেুক্ত ফেমটি
িূেণ করুি এবং স্কু নল েমা প্রেি।
আমো আিিানেে জেনলনমনয়নেে েিয শুধু ধ্বিাত্মক সুপ্রবধাই জেখপ্রে এবং আমো জসসব জির্া
সংরহণহ কোে েিয আরহণহাপ্রিত ো সকল প্রিক্ষাথীনক তানেে প্রিক্ষাগত ও জিিাগত লক্ষয অেবনি সফল
হনত িানলািানব িস্তুত কেনব। সম ক্ষা সম্পনকব , প্রকংবা সাধােণিানব অংি োেত্ব প্রিনয় আিিাে
[insert contact info here]
জকাি িশ্ন বা উনেগ থাকনল, অিুরহণহ কনে স্কু নলে প্রিপ্রন্সিযানলে সানথ
িনেে জোগানোগ কেনবি।
আিিানেে জেনলনমনয়নেে কন াে িাপ্রত্াপ্রিক জকানসব প্রিনয়াপ্রেত আনে ো তানেেনক কনলনেে িনথ
এপ্রগনয় প্রিনয় োনব, জসর্া প্রিপ্রিত কেনত আমো আিিানেে অংি োে হনয় কাে কোে িতযািা
কেপ্রে।
আিিাে প্রবশ্বস্ত,
ইকুয়াল অিেচু প্রিটি স্কু ল অযান্ড অপ্রফস অি ইকুযইটি অযানেস

T&I 25128 (Bengali)

